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Spørgsmål nr. 44 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange rumænere og bul-
garere, der befinder sig legalt i Danmark samt give et overslag 
over hvor mange, der befinder sig illegalt her i landet. Endvi-
dere bedes oplyst, hvor mange af disse p.t., der er på overfør-
selsindkomster og hvor mange, der er i fængsel.”

Svar:

Det fremgår af Danmarks Statistiks Statistikbank, at der pr. 1. januar 2013 

var henholdsvis 4.951 bulgarske statsborgere og 12.423 rumænske stats-

borgere bosiddende i Danmark.

Det er ikke muligt at give et overslag over antallet af bulgarske og rumæn-

ske statsborgere, der opholder sig illegalt her i landet.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der 

vedrører overførselsindkomster, indhentet bidrag fra Beskæftigelsesmini-

steriet, der har oplyst følgende:

”Af nedenstående tabel 1 fremgår det, at 2.923 rumænske hhv. 
bulgarske statsborgere modtog én af nedenstående offentlige 
overførselsindkomster i januar 2013 (uge 1-4), som pt. er sene-
ste tilgængelige periode til opgørelse af samtlige nævnte ydel-
ser. For personer, der har modtaget mere end én ydelse, er der 
taget udgangspunkt i den først modtagne ydelse i perioden.

Det bemærkes, at det generelt gælder, at man skal have lovligt 
ophold i landet for at være berettiget til ydelserne.

Tabel 1: Antal personer med rumænsk eller bulgarsk statsborgerskab, fordelt 
på ydelser, hele landet, januar 2013

Ydelse Rumænien Bulgarien I alt
Dagpenge 489 337 826
Kontanthjælp, revali-
dering

312 140 452

Sygedagpenge 122 36 158
Ledighedsydelse, 
fleksjob

5 1 6

SU 758 478 1.236
Barsel 157 43 200
Førtidspension, efter-
løn

39 6 45

Ydelser i alt 1.882 1.041 2.923

Kilde: DREAM samt CPR-registeret.

”
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Justitsministeriet har endvidere til den del af besvarelsen, der vedrører an-

tallet af fængslede, indhentet bidrag til besvarelsen fra Direktoratet for 

Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Direktoratet kan oplyse, at der den 11. marts 2013 i Kriminal-
forsorgens Klientsystem var 5 indsatte registreret som bulgar-
ske statsborgere og 116 indsatte registreret som rumænske 
statsborgere. Ved indsatte forstås alle personer, der er indsat i 
fængsler, arresthuse, arrestafdelinger og afdelinger for friheds-
berøvede asylansøgere. Det bemærkes dog, at der på opgørel-
sesdatoen den 11. marts 2013 ikke er registreret nogle af de 
nævnte kategorier i afdelingerne for asylansøgere.”


